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RESUMO 

O extrato das raízes de Moringa oleifera tem aplicação como medicamento alternativo, principalmente, 

por fatores econômicos e sociais. Objetivou-se com este trabalho investigar o crescimento e composição 

fitoquímica de raízes de M. oleifera em pleno sol. O experimento foi conduzido com delineamento 

inteiramente casualizado, com os tratamentos: 1) 100% Neossolo Quartzarênico; 2) Neossolo 

Quartzarênico 60% x 40% Latossolo Vermelho; 3) Neossolo Quartzarênico 40% x 60% Latossolo 

Vermelho, com quatro repetições por tratamento. A coleta amostral foi realizada aos 105 dias após o 

transplantio e as raízes secas em estufa de ventilação forçada até obter peso constante, e trituradas. Foi 

feita a avaliação do crescimento e massa seca das raízes e obtido o extrato metanólico a 20%, 

submetido a análise fitoquímica. Foi detectada alta frequência de compostos fenólicos e heterosídeos 

cardioativos; frequência média/alta de taninos e flavonoides, baixa de açúcar redutor, e parcial para 

cumarinas. Estes compostos são, provavelmente, os responsáveis em conferir amplo espectro de 

atividades biológicas atribuídas às suas raízes, ricas em compostos fenólicos. A grande presença de 

taninos atribui à planta uso medicinal por suas propriedades adstringentes, antidiarreico e antisséptico, 

cicatrizante, dentre outras. Porém o presente estudo sugere cautela no uso indiscriminado de suas 

raízes devido a grande presença de heterosídeos cardioativos. A maior ou menor quantidade de 

metabolitos foi influenciada pelo meio no qual a planta se desenvolveu e na dependência do tipo de 

utilização da espécie, diferentes tipos de cultivos e luminosidade, seriam necessários para aumentar ou 

diminuir determinados compostos presentes. 
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INTRODUÇÃO 

De algumas plantas se usa as folhas, ou as flores. De outras, a casca, sementes 

e as raízes. A espécie Moringa oleifera (Moringaceae), em virtude dos usos múltiplos e 

de interesse comercial como espécie medicinal, tem valor para populações de 

comunidades carentes de todo o mundo. Os seus frutos, folhas, flores, raízes, além do 

óleo obtido a partir das sementes, são amplamente utilizados na medicina tradicional 

em áreas onde é nativa ou onde foi introduzido (PARROTTA, 1993), para o tratamento 

de doenças de pele, respiratórias, do ouvido, infecções dentárias, hipertensão, diabetes 

e tratamento de câncer (ANWAR et al., 2007; BAKKE et al., 2010). O extrato da raiz é 
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utilizado como remédio contra helmintos, mas também apresenta efeito antifúngico. 

No que se refere a tratar problemas gastrointestinais, o extrato etanólico da raiz 

administrado por via oral em diferentes doses a ratos com úlceras, reduziu 

significativamente o índice em relação ao grupo controle, demonstrando seu potencial 

anti-ulceroso (CHOUDHARY, BODAKHE e GUPTA, 2013). 

A presença dos compostos fenólicos, flavonoides, óleos essenciais e glicosídeos 

livres, flavônicos e terpênicos, indicam seu potencial medicinal (FAHEY, 2005; 

CHUANG et al., 2007; TORRES-CASTILLO et al., 2013). Seu uso medicinal está 

relacionado com suas propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, antipiréticas, 

antitumorais, antiespasmódicas, antioxidantes, antiúlceras, diuréticas e 

hepatoprotetoras, além de atuar na redução da hipertensão arterial e do colesterol, 

entre outras ações (ANWAR et al., 2007). No entanto, não se sabe ao certo as 

características de seu crescimento inicial e produção de metabólicos em ambientes e 

solos diferentes de seu lugar de origem, no norte da Índia, sendo esses fatores 

edafoclimáticos referidos como os mais importantes para o desenvolvimento das 

culturas. De acordo com Taiz e Zeiger (2013), o substrato pode exercer grande 

influência na produção de metabólitos secundários.  

No entanto, o estudo da composição fitoquímica de estruturas vegetativas da 

raiz de Moringa oleifera, quando cultivada em diferentes substratos, ainda não foi 

realizado. Assim, objetivou-se avaliar a produção de metabólicos secundários das 

raízes quando a planta é cultivada em diferentes proporções de Neossolo 

Quartzarênico e Latosso Vermelho. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os substratos foram compostos nas seguintes proporções, sendo T1) Neosssolo 

Quatzarênico 100%; T2) Neosssolo Quatzarênico 60% + 40% Latossolo Vermelho; T3) 

Neosssolo Quatzarênico 40% + 60% Latossolo Vermelho. Após a coleta e 

homogeneização dos solos, os substratos foram acondicionados em sacos plásticos de 

plantio e em cada um foi colocado uma plântula com altura de 4 cm. Aos 105 dias após 

o plantio, avaliou-se o comprimento e massa seca das raízes e foi realizada a análise 

fitoquímica clássica (MATOS, 2009; FOUNTOURA et al., 2015, SIMÕES et al., 2017). 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas 

pelo teste de Hipótese (α≤5%) com o software SAS. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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O comprimento da raiz das plantas nos tratamentos T2 e T3 apresentaram 

valores estatisticamente iguais, com diferença significativa da testemunha (T1). T3 

apresentou desenvolvimento mais homogêneo durante o período de crescimento, 

indicando que a adição de Latossolo Vermelho nas duas proporções (40 e 60%) ao 

Neosssolo Quatzarênico (Figura 1) melhorou suas condições estruturais. Assim, 

diminuiu sua drenagem hídrica, pois, os solos argilosos têm alta capacidade de 

retenção de água, permitindo maior adsorção da mesma (MORELLI, 2010), mantendo 

a umidade e resultando em melhor crescimento das plantas. De acordo com Dubey et 

al. (2013), esta espécie se desenvolve melhor em solos neutros para ligeiramente 

ácidos, bem drenados e com textura argilosa média, corroborando com os resultados 

observados nesse estudo. 

 

 

Figura 1. Comprimento da raiz de Moringa oleifera em diferentes substratos no período 
de janeiro a maio de 2017 em Campo Grande, MS. NQ=Neossolo Quartizarênico; 
LV=Latossolo Vermelho. 

 

Os Neosssolos Quatzarênicos são considerados solos de baixa aptidão agrícola 

(CAVALCANTI, RESENDE e BRITO, 2002; SOUZA e LOBATO, 2005) e necessitam de 

adição de outros compostos para melhorar sua fertilidade e estrutura. Em relação a 

raiz, de acordo com Taiz et al. (2016), plantas crescidas em pleno sol sofrem maior 

restrição hídrica, podendo induzir o crescimento do sistema radicular em detrimento da 

parte aérea. Para Gonçalves et al. (2012), plantas a pleno sol quase sempre exibem 
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maiores fluxos transpiratórios e necessitam de um sistema radicular eficiente, 

permitindo maior absorção de água.  

Embora os tratamentos T2 e T3 tenham apresentado melhor crescimento de 

raiz, apenas o tratamento T2 se destacou no acúmulo de massa seca, com 3,05 g 

(Figura 2), demonstrando sua melhor adequação para a espécie. T1 obteve o menor 

acúmulo (1,84 g). Os resultados indicaram que a espécie respondeu positivamente a 

mistura de Latosso Vermelho ao Neossolo Quartzarêmico, mas com respostas 

diferentes às proporções. 

 

 

Figura 2. Massa seca de raízes de Moringa oleifera em diferentes substratos no 
período de janeiro a maio de 2017 em Campo Grande, MS. NQ=Neossolo 
Quartzarênico; LV=Latossolo Vermelho. 
 

A análise fitoquímica indicou a presença de compostos fenólicos, taninos, 

flavonoides, cumarinas (com exceção para T2), heterosídeos cardioativos e açúcares 

redutores em todos os tratamentos, em diferentes quantidades. Por outro lado, 

antraquinonas, antocianinas, heterosídeos cianogênicos, alcaloides, esteroides, 

saponinas e triterpenos não foram detectados (Tabela 1). 

De acordo Pegoraro et al. (2010), a produção de metabólitos secundários pela 

planta ocorre em função da interação planta versus ambiente, em resposta a fatores 

abióticos e bióticos. Esta interação pode explicar a diversidade, a quantidade e/ou a 

ausência dos metabólitos nos extratos de uma mesma espécie cultivada em diferentes 

condições, indicando que o maior acúmulo de massa seca e crescimento pode não 

significar maior produção de metabólitos. De outro modo, muitos aleloquímicos 
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representam caracteres adaptativos da espécie e têm se diversificado durante a 

evolução pela seleção natural, a fim de proteger a planta contra fatores bióticos e 

abióticos (GOBBO-NETO e LOPES, 2007). 

 

Tabela 1. Análise fitoquímica de raízes de Moringa oleifera, aos 105 dias de plantio a 

pleno sol, no período de janeiro a maio de 2017 em Campo Grande, Mato Grosso do 

Sul 

Metabólitos secundários T1 T2 T3 Intens. % 

Compostos fenólicos +++ +++ +++ 100% 

Cumarinas + — + 25% 

Taninos +++ ++ +++ 83,3% 

Flavonoides +++ +++ ++ 83,3% 

Heterosídeos cardioativos +++ +++ ±++ 91,7% 

Açúcares redutores ++ ++ ++ 50% 

T1 = NQ 100%; T2 = NQ 60% + 40% LV; T3 = NQ 40% + 60% LV; Intensidade: 
negativa (-); intensidade parcial (+ = 25%), baixa (++ = 50%), média (±++ = 75%) e alta 
intensidade (+++ = 100%) 
 

Na análise qualitativa, a maior diversidade de metabólitos foi evidenciada nos 

tratamentos T1 e T3 (seis classes), seguido de T2 (cinco classes). Em relação à 

intensidade das reações, dentre as classes analisadas, os compostos fenólicos 

apresentaram maior intensidade (100%), seguido dos heterosídeos cardioativos 

(91,7%) e taninos e flavonoides (83,3%), indicando serem estes os representantes 

majoritários para a espécie, nos substratos utilizados (Tabela 2). Para cumarinas e 

açúcar redutores, ocorreu intensidade parcial (25%) e baixa (50%), respectivamente. 

No entanto, os resultados negativos para determinados metabólitos não 

implicam necessariamente em sua ausência; isto pode ocorrer devido a quantidade dos 

mesmos, quando em escala inferior a semimicro, que muitas vezes não é detectada na 

análise qualitativa (HARBORNE, 1998). Em muitos casos, o solvente extrator também 

pode ter influência na extração. Conforme Ayinde et al. (2007) e Tijani et al. (2009), 

nem todos os fitoquímicos estão presentes em todas as partes da planta e aqueles 

presentes diferem, de acordo com o método de extração e a polaridade do solvente. 

T1 apresentou intensidade máxima (+++) em todas as classes, com exceção de 

cumarinas e açúcares redutores. Foidl, Mayorga e Vásquez (2003) apontam que a M. 

oleifera se adapta a diversas classes de solos, exceto aos mal drenados. No entanto, a 

maior capacidade de drenagem do solo arenoso aliado aos poucos nutrientes que o 

tipo de solo apresenta, pode ter causado algum estresse à planta, o que justifica a 

maior intensidade de compostos fenólicos para algumas amostras. De acordo com 
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Gobbo-Neto e Lopes (2007), Morais (2009) e Pegoraro et al. (2010), o estresse 

ambiental pode alterar a produção de determinados tipos de metabólitos e o estresse 

hídrico tem consequências significativas nas concentrações de metabólitos 

secundários. 

Os flavonoides e heterosídeos cardioativos apresentaram um perfil semelhante 

nas análises qualitativas para T1 e T2, e baixa e média para T3. Entretanto, pode-se 

identificar que os tratamentos com maior presença de solo arenoso (T1 e T2) 

proporcionaram maior intensidade de flavonoides e heterosídeos cardioativos. T3 

apresentou baixa e média frequência para as mesmas classes, respectivamente. 

Estes dados indicam que os tratamentos interferiram na intensidade das reações 

para os compostos encontrados nas raízes, principalmente os fenólicos e seus 

derivados. No caso dos flavonoides, estes atuam na proteção contra a foto-destruição, 

absorvendo e/ou dissipando a energia solar, dificultando, assim, danos aos tecidos 

mais internos pela radiação UV-B, sem alterar a radiação fotossinteticamente ativa que 

chega aos cloroplastos (GOBBO-NETO e LOPES, 2007), além de possuir propriedades 

antioxidantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas, dentre outras (ZUANAZZI e 

MONTANHA, 2010). Para a espécie em estudo, a presença de flavonoides é 

correlacionada à atividade antimicrobiana, potencial hipoglicemiante (ANWAR et al., 

2007) e antitumoral (WILLIAMS, SPENCER e RICE-EVANS, 2004). Logo, para fins 

medicinais, sugere-se o uso dos substratos dos tratamentos T1 e T2 para maior 

produção de compostos fenólicos e flavonoides; também se deve levar em 

consideração que T1, T2 e T3 apresentaram médias e altas intensidades de 

heterosídeos cardioativos. 

De acordo com Gobbo-Neto e Lopes (2007) e Taiz e Zeiger (2013), além do 

substrato, existe uma correlação positiva bem estabelecida entre intensidade de 

radiação solar e produção de compostos fenólicos, como flavonoides e taninos. 

Segundo Mariot e Barbieri (2007), a concentração de polifenóis totais em plantas que 

se encontram em pleno sol é maior, indicando que a luminosidade é um dos fatores 

abióticos que influenciam a produção destes compostos. Pegoraro et al. (2010) 

também verificaram que a composição química dos metabólitos varia conforme a 

intensidade luminosa em plantas. 

Outro grupo de polifenóis, os taninos, apresentaram no tratamento T2 baixa 

intensidade (50%), enquanto T1 e T3, alta intensidade (100%). Os taninos são 

compostos de sabor adstringente, podendo ser condensados ou hidrossolúveis, que 

reagem com proteínas. São usados na produção de alguns medicamentos com a 
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função de contrair vasos e conter hemorragias (possibilita o processo de cicatrização 

associado a uma ação hemostática). Dichoff (2017) atribui a toxicidade da raiz ao teor 

de taninos contido nas cascas da moringa, que devem ser consumidas retirando-se a 

casca. Porém, as raízes são comestíveis e tem um sabor picante que se assemelha ao 

do rabanete, e por possuir fibras, a planta ajuda a manter a sensação de saciedade. 

Assim, quase todos os tratamentos seriam adequados para a produção de taninos em 

cultivos para fins medicinais, por suas propriedades adstringentes, antidiarreicas, 

antissépticas e cicatrizantes, dentre outras (ANWAR et al., 2007). 

Já os heterosídeos cardioativos ocorreram em todos os tratamentos, com alta 

intensidade em T1 e T2, e em média intensidade T3 (Tabela 2). Este é um grupo 

particular de heterosídeos, constituído por moléculas de açúcar ligadas à aglicona 

esteroidal. De acordo com a estrutura e propriedades do núcleo molecular que as 

compõe, é estudado com base nas suas propriedades físico-químicas e biológicas, que 

podem variar em termos de presença e de intensidade, fator muitas vezes relacionado 

a sua solubilidade em água e em solventes polares (metanol e etanol). Sua presença 

indica que a utilização das raízes deve ser feita de modo cauteloso, pois este grupo 

afeta o funcionamento do musculo cardíaco e pessoas com insuficiência cardíaca 

podem ser negativamente afetadas (RATES et al., 2017). 

A espécie Moringa oleifera, quando cultivada em diferentes substratos, 

apresentou alteração na composição química de extratos das raízes, com diferenças 

nos teores de compostos fenólicos, flavonoides e demais fitoconstituintes, além de 

afetar o crescimento das raízes e acúmulo de massa seca. T2 e T3 apresentaram os 

melhores resultados no crescimento e T2 se destacou no acúmulo de massa seca. 

Todos os tratamentos apresentaram quantidade expressiva de heterosídeos 

cardiotônicos, motivo de cautela. É necessária a realização de estudos sobre os efeitos 

clínicos para padronização do consumo sem risco a saúde humana, principalmente, em 

pacientes com histórico de insuficiência cardíaca. 
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